
                    
   Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz  

                  Víťaz 473, 082 38 Víťaz  
      051-7916235  vitaz@rimkat.sk  

                
 

BOHOSLUŽBY   
NA 34. TÝŽDEŇ 2019 

 
DÁTUM DEŇ KDE / KEDY / ÚMYSEL LITURGIA 

19.8. Po 
VÍŤAZ 09:00 
OVČIE 18:00 

+ Štefan a Margita Baranovci 
Féria 

(zelená) 

20.8. Ut VÍŤAZ 17:00 ! 
Na úmysel Bohuznámej osoby 

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa 
Cirkvi, spomienka 

(biela) 

21.8. St OVČIE 18:00 
+ Vincent a Maroš Galdunovci 

Sv. Pia X., pápeža, spomienka 
(biela) 

22.8. Št VÍŤAZ 07:00 - kostol sv. Ondreja 
+ Terézia Miženková 

Panny Márie Kráľovnej, 
spomienka 

(biela) 

23.8. Pia 
OVČIE 17:00 
+ Valent Šimčík 
VÍŤAZ 18:00 
+ Ján Majerník 

Féria 
(zelená) 

24.8. So VÍŤAZ 07:00 
+ Ján Bednár 

Sv. Bartolomeja, apoštola, 
sviatok 

(červená) 

25.8. Ne 

VÍŤAZ 07:30 
+ Jozef a Helena Sabolovci 

OVČIE 09:00 
50: Jozef Kollár 
VÍŤAZ 10:30 

60: Štefan Uličný 

21. NEDEĽA cez rok „C“, 
slávnosť 
(zelená) 

 
*Ďalši oznamy na druhej strane... 



 
 
Spolu:  

  
Víťaz: 

• Letný tábor Víťaz - 19. a 20. 8. 2019 
o V pondelok 19.8. začína letný tábor sv. omšou o 09.00 v kostole a končí o 17.00 v sále OÚ. 
o Je potrebné, aby dieťa malo so sebou preukaz poistenca alebo jeho kópiu. 
o Stravovanie je zabezpečené v rozsahu desiata, obed a olovrant, aj pitný režim.  
o Potrebné je doniesť si fľašu na vodu.  
o Deti sa budú zdržiavať v sále OÚ a aktivity budú aj po dedine. 
o Prosím nech detí neberú so sebou mobily. My kontakt na rodičov máme. 
o Druhý deň v utorok 20.8.  sa začína o 09.00 v sále obecného úradu a končí sa sv. omšou, ktorá je 

o 17.00.  
o Po sv. omši bude spoločná opekača na fare. 

• V stredu a v sobotu večer svätá omša nebude. 
o Spovedanie pred sv. omšami preto nebude. 

Ovčie:  
• Chcem sa poďakovať všetkým, ktorý ste akýmkoľvek spôsobom pomohli pútnikom prechádzajúcim cez 

našu obec do svätyne Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi.  
o Pani Gitke Balogovej, obecnému úradu na čele  s p. starostom Eduardom Jenčom a všetkým vám, 

ktorí ste ich ubytovali.  
o Ďakujem.  

• OHLÁŠKY - sobáš 31. augusta 2019 v Jablonove  
o Štefan Šimčík syn rodičov Štefana a Márie rod. Timkovej, narodený v Prešove, bývajúci v Ovčí 

a Eva Molčanová dcéra rodičov Petra a Viery rod. Čurillovej, narodená v Levoči, bývajúca v 
Jablonove, ohlasujú sa po prví a druhí krát.  

o Kto by vedel o nejakej zákonitej prekážke nech to nahlási na farskom úrade.  
o Snúbencov odporúčam do vašich modlitieb. 
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